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 لبنى اليوسفي و سمية البدري. و السيدتين عبد الصمداخريبش العضو السيد بحضور  و  اللطيف زكود برئاسة السيد عبد مساء الرابعةافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

17/11/2022بتاريخ  06  حضر رقمم  

العقوبة والغرامة املاليةمـــدة  تاريــــــخ بدايتها ــها   الفريـــــــــق سببـــــــــــ
الرخــصة     قمر 

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة الفئة االســــــم والنسب

 القسم املمتاز 

14/11/2022  وداد طنجةرجاء بني مكادة /  كبار سفيان الشعبي K572588 وداد طنجة الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  جوهرة مسنانة / جوهرة تدغين كتامة كبار ادم بلفيلس K594037 جوهرة مسنانة تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

14/11/2022  جوهرة مسنانة / جوهرة تدغين كتامة كبار توفيق بنعلي RC45842 تدغين كتامة تدخل عنيف مباراة نافذة 

 القسم األول 

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 أمل راس لوطا / كوكب طنجة كبار معاد حيون   LF52353 أمل راس لوطا ضرب الخصم

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 أمل راس لوطا / كوكب طنجة كبار بدر الدين مزوري  025629M01 كوكب طنجة ضرب الخصم

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 النادي الطنجي / املد األزرق كبار رضوان بنعيم K568866 النادي الطنجي ضرب الخصم

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
حميد / وفاق العوامرة ج.اوالد كبار عبد السالم بوشيخي LB244577 وفاق العوامرة سب الحكم  

 القسم الثاني

14/11/2022  باير باب النوادر / نادي مرتيل كبار أشرف أزمو JA146457 نادي مرتيل الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  باير باب النوادر / نادي مرتيل كبار أناس الكويس ي GN219240 نادي مرتيل الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  اتحاج الباريو / شباب الفنيدق كبار أيمن أضبيب L628634 اتحاد الباريو الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 شباب السعادة / رابطة طنجة كبار أيمن الفقيهي KB181454 رابطة طنجة سب الحكم



 

 

 و رفعت الجلسة على الساعة الخامسة والنصف مساء

14/11/2022 نافذةمباراة    أتلتيك طنجة / رجاء طنجة كبار عبد الحميد أخيار KB259644 رجاء طنجة الحصول على إنذارين 

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 سبورتينغ الشاون / نجم الفنيدق كبار عبد التواب بن طامو LC353519 سبورتينغ الشاون  اتهام الحكم بالتحيز

14/11/2022  
مبارتين نافذتين+مبارتين 

 موقوفتا التنفيذ
 زكرياء بويردام RC38348 ج.ايت حذيفة سب الحكم

 كبار
 دهدوه اساكن / ج.ايت حذيفة

14/11/2022  دهدوه اساكن / ج.ايت حذيفة كبار حمزة الزياني R363753 دهدوه اساكن الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022 عنيفتدخل  مباراة نافذة   شباب املدينة / نادي اشراقة كبار الخليل الحداد K377352 نادي اشراقة 

 الفئات الصغرى 

07/11/2022  اتحاد الشاون / املغرب التطواني أ شبان عبد النور نورتي LC390501 اتحاد الشاون  الحصول على انذارين مباراة نافذة 

07/11/2022  اتحاد الشاون / املغرب التطواني أ مدرب زكاللي محمد LC108534 اتحاد الشاون  اقتحام أرضية امللعب مباراة نافذة 

07/11/2022  اتحاد الشاون / املغرب التطواني أ مدرب عالء حشاد L435287 املغرب التطواني أ احتجاج عنيف مباراة نافذة 

07/11/2022  
+مباراة موقوفة مبارتين نافذتين

 التنفيذ
 عمر زرهوني LF64676 نهضة الفنيدق سب الخصم

 شبان
 أمل الفنيدق / نهضة الفنيدق

07/11/2022  أمل الفنيدق / نهضة الفنيدق شبان عبد الصمد أمين 028028M04 أمل الفنيدق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

07/11/2022  املضيق / نهضة املضيقأجاكس  شبان أيمن الخشن LG52039 أجاكس املضيق الحصول على إنذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  أمل الفنيدق / نهضة مرتيل فتيان محمد بريهماني CC05 أمل الفنيدق تكسير فرصة سانحة للتسجيل مباراة نافذة 

14/11/2022  وفاق تطوان / أوملبيك وادالو فتيان زيد الركيك CC11 أوملبيك وادالو الحصول على انذارين مباراة نافذة 

14/11/2022  اتحاد طنجة/ املد األزرق صغار أيمن الدكالي CC12 املد األزرق الحصول على انذارين مباراة نافذة 


